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صندوق ملكية لألسهم السعودية

عام مفتوح المدة 

موافقة للشريعة-أسهم محلية

شركة ُملكيّة لالستثمار 

م 2014أغسطس 26

8,745,474

7.3212

لاير10

لاير سعودي 

مرتفع 

ةلألسهم السعودية الشرعيريتنغزآيديالمؤشر 

لاير سعودي10,000

لاير سعودي10,000

(األحد حتى الخميس)يومياً من  

يومي اإلثنين واألربعاء من كل أسبوع

ظهراً ليوم العمل السابق ليوم 12:30قبل الساعة 

التقويم

1.50%

1.50%

المملكة العربية السعودية، الرياض
طريق الملك فهد

11426الرمز البريدي 23454. ب.ص
966112826761: هاتف
+966( 11)6723282: فاكس

المملكة العربية السعودية، الرياض
(شارع التحلية)طريق األمير محمد بن عبد العزيز 

(3)، مكتب (184)التجاري أكنازمبنى 
11573الرمز البريدي 52775. ب.ص

920003028: هاتف
+966( 11)2799293: فاكس

www.mulkia.com.saالموقع اإللكتروني 
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%100%30األسهم السعودية

%50%0أدوات أسواق النقد وصناديق المرابحة

%15%0صناديق استثمار مماثلة

الطروحات األولية واألسهم المدرجة أسهم

(نمو)في السوق الموازية 
0%25%

%10%0المتداولةصناديق االستثمار العقارية
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منذ اإلنشاءخمس سنواتثالث سنواتعام 2018عام 2019

7.23%4.65%5.17%-7.49%-26.79%

7.71%2.32%8.49%-3.03%-25.48%

-0.48%2.33%-3.32%-4.46%-1.31%

ملخص أداء الصندوق

المؤشر االسترشادي

الفارق

الصندوق

(50%)

(40%)

(30%)

(20%)

(10%)

0%

10%

Aug 2014 Feb 2015 Aug 2015 Feb 2016 Jul 2016 Jan 2017 Jul 2017 Jan 2018 Jun 2018 Dec 2018 Jun 2019 Dec 2019

سعر الوحدة المؤشر االسترشادي

ألداء منذ اإلنشاءا
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منذ اإلنشاءعام 2016عام 2017عام 2018عام 2019

     8,745,474 16,373,08010,176,95216,614,3818,745,474

              7.32 6.836.526.967.32

     1,194,548 2,398,1221,559,9122,386,7391,194,548

   16,892,521 18,644,24617,435,86116,658,74751,656,686

     8,040,894 9,849,7479,238,12912,456,2648,040,894

              7.40 7.527.097.2410.01

              6.70 6.315.925.775.77

3.44%5.06%3.05%3.11%

 ادنى صافي أصول خالل الفترة

 أعلى سعر وحدة خالل الفترة

 أدنى سعر وحدة خالل الفترة

 نسبة المصاريف

 صافي قيمة األصول في نهاية الفترة

 سعر الوحدة في نهاية الفترة

 عدد الوحدات في نهاية الفترة

 أعلى صافي أصول خالل الفترة

ملخص أداء الصندوق )لاير سعودي(

ي األصول خالل عام 2019
 
                                     12,119,494متوسط صاف

 ملخص مصاريف الصندوق

اجمالي المصاريفالبند

ك لمرة واحدة( اك )يدفعها المشتر 0رسوم االشتر

                                           188,634أتعاب اإلدارة

                                                    -رسوم الحفظ

                                           102,842مصاريف التعامل

                                                7,500رسوم هيئة السوق المالية

% متوسط صافي األصول

0.00%

1.56%

0.00%

0.003%

0.17%

0.04%

0.27%

3.44%

                                                   399مصاريف أخرى

                                           417,036اجمالي المصاريف

ن                                              20,000مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المستقلي 

0.23%

0.26%

شادي                                              28,041رسوم المؤشر االستر

                                             31,500أتعاب مراجع الحسابات

                                                5,250رسوم تداول

عية                                              32,870مكافآت اللجنة الشر

0.85%

0.06%
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تم التصويت عبر تداوالتي جميع البنود07/05/2019سيسكو
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:عنها( اإلمتناع) جميع البنود التالية تم 

م31/12/2018مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في التصويت على تقرير •

م31/12/2018التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في •

م31/12/2018التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في •

المالية للربع التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، وذلك لفحص و مراجعة وتدقيق القوائم•

م وتحديد أتعابه2020م و الربع االول من العام المالي 2019الثاني والثالث والرابع والسنوي للسنة الحالية 
م31/12/2018التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في •

%  4لاير ما يمثل نسبته 32,640,000لاير لكل سهم وبإجمالي مبلغ قدره 0.40التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع ارباح نقدية بواقع •

كة كة لدى شرمن رأس المال على أن تكون األحقية للمساهمين المالكين لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشر

يوماً من تاريخ استحقاق هذه 15مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق، سيتم اإلعالن عن تاريخ توزيع األرباح خالل 

األرباح

بوابة البحر األحمر وشركاتها التابعة، شركة محطة( سيسكو)التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة السعودية للخدمات الصناعية •

من % 14.69للصناعات المحدودة التي تملك حصة قدرها زينلمع شركة ( لوجي بوينت)والشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة 

لحة غير مص( ) غير تنفيذي)علي رضا زينلمحمد أحمد / رأسمال شركة سيسكو دون أي شروط تفضيلية والتي لعضو مجلس االدارة السيد

مر و للصناعات المحدودة كما أنه رئيس مجلس إدارة شركة سيسكو وشركة محطة بوابة البحر األحزينلباعتباره أحد مالك شركة ( مباشرة 

زينلركة باعتباره أحد أعضاء مجلس إدارة ش( مصلحة غير مباشرة ( ) غير تنفيذي)على رضا زينلعامر عبد هللا / عضو مجلس االدارة السيد

دارة شركة ، و عضو مجلس ا( لوجي بوينت)للصناعات المحدودة ، ورئيس مجلس االدارة للشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة 

مليون لاير سعودي ويتمثل في 3.96م هو 2018إن مبلغ تلك المعاملة للعام . محطة بوابة البحر األحمر و نائب رئيس مجلس ادارة شركة سيسكو

من رأس % 24ه للصناعات التي تمتلك ما نسبتزينلتوزيعات حصة أرباح مدفوعة من الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات الى شركة 
(مرفق) مال الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات والمصروفات الفعلية المحملة بين شركات المجموعة 
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:عنها( اإلمتناع) جميع البنود التالية تم 

شركة شقيقة )وشركة كرم فيدكس( شركة تابعة لشركة سيسكو)التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة محطة بوابة البحر األحمر •

من رأسمال شركة سيسكو دون أي شروط تفضيلية % 14.69للصناعات تملك حصة قدرها زينلعلماً أن شركة ( للصناعات المحدودةزينللشركة 

لصناعات لزينلباعتباره أحد مالك شركة ( مصلحة غير مباشرة ( ) غير تنفيذي)علي رضا زينلمحمد أحمد / والتي لعضو مجلس االدارة السيد

( )  يذيغير تنف)على رضا زينلعامر عبد هللا / المحدودة كما أنه رئيس مجلس إدارة شركة سيسكو وشركة محطة بوابة البحر األحمر ، والسيد

مر و وعضو مجلس ادارة شركة محطة بوابة البحر األح, للصناعات المحدودةزينلباعتباره أحد أعضاء مجلس إدارة شركة ( مصلحة غير مباشرة 

مليون لاير وهي تمثل تكلفة إدارة سكن العمال وخدمات 9.41م بقيمة قدرها 2018نائب رئيس مجلس ادارة شركة سيسكو، ان مبلغ تلك المعاملة للعام 

(مرفق ) التموين لشركة محطة بوابة البحر األحمر 

(  عة لشركة سيسكوشركة تاب( )لوجي بوينت)التصويت على االعمال و العقود التي ستتم بين الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة •

للصناعات ينلزدون أي شروط تفضيلية ، علماً أن شركة ( للصناعات المحدودةزينلشركة تابعة لشركة )والشركة العربية لتجارة المواد السائبة 

ة غير مصلح( ) غير تنفيذي)علي رضا زينلمحمد أحمد / من رأسمال شركة سيسكو والتي لعضو مجلس االدارة السيد% 14.69تملك حصة قدرها 

بد هللا عامر ع/ للصناعات المحدودة كما أنه رئيس مجلس إدارة شركة سيسكو وعضو مجلس االدارة السيدزينلباعتباره أحد مالك شركة ( مباشرة 

جلس االدارة ورئيس م, للصناعات المحدودةزينلباعتباره أحد أعضاء مجلس اإلدارة لشركة ( مصلحة غير مباشرة ( ) غير تنفيذي)على رضا زينل

م 2018لة للعام و نائب رئيس مجلس ادارة شركة سيسكو، ان مبلغ تلك المعام( لوجي بوينت)للشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة 

لوجي )دودة مليون لاير وتتمثل في معامالت لتأجير أرض ومستودعات من قبل الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المح0.24بقيمة قدرها 

(مرفق ( ) بوينت
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:عنها( اإلمتناع) جميع البنود التالية تم 

(  لشركة سيسكوشركة تابعة( )لوجي بوينت)التصويت على االعمال و العقود التي ستتم بين الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة •

اعات المحدودة تملك للصنزينلودون أي شروط تفضيلية ، علماً بأن شركة ( للصناعات المحدودةزينلشركة شقيقة لشركة )وشركة الكابالت السعودية 

( باشرة مصلحة غير م( ) غير تنفيذي)علي رضا زينلمحمد أحمد / من رأسمال شركة سيسكو والتي لعضو مجلس االدارة السيد% 14.69حصة قدرها 

على نلزيعامر عبد هللا / للصناعات المحدودة كما أنه رئيس مجلس إدارة شركة سيسكو و عضو مجلس االدارة السيدزينلباعتباره أحد مالك شركة 

ركة ورئيس مجلس االدارة للش, للصناعات المحدودةزينلباعتباره أحد أعضاء مجلس إدارة شركة ( مصلحة غير مباشرة ( ) غير تنفيذي)رضا 

عدنان ميمني / دكما أن لعضو مجلس االدارة السي, ونائب رئيس مجلس ادارة شركة سيسكو( لوجي بوينت)السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة 

، ان مبلغ وهو أحد أعضاء مجلس ادارة شركة الكابالت السعودية وأيضاً أحد أعضاء مجلس إدارة شركة سيسكو( مصلحة غير مباشرة ( ) غير تنفيذي)

) مليون لاير سعودي وهي عبارة عن معامالت لتأجير أرض ومستودعات من قبل شركة لوجي بوينت 0.36م بقيمة قدرها 2018تلك المعاملة للعام 
(مرفق 

الطيران فرع شركة وعلي رضا للسياحة و( شركة تابعة لشركة سيسكو)التصويت على االعمال و العقود التي ستتم بين شركة محطة بوابة البحر األحمر •

( ) تنفيذيغير)علي رضا زينلمحمد أحمد / الحاج عبدهللا علي رضا وشركاءه المحدودة ودون أي شروط تفضيلية والتي لعضو مجلس االدارة األستاذ

ة البحر باعتباره عضو في مجلس ادارة شركة الحاج عبدهللا علي رضا وشركاه المحدودة ورئيس مجلس ادارة شركة محطة بواب( مصلحة غير مباشرة 

مليون لاير سعودي وهي عبارة عن شراء بضائع وخدمات من قبل شركة محطة بوابة 0.13م بقيمة قدرها 2018ان مبلغ تلك المعاملة للعام . األحمر
(مرفق ) البحر األحمر 
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:عنها( اإلمتناع) جميع البنود التالية تم 

(  عة لشركة سيسكوشركة تاب( )لوجي بوينت)التصويت على االعمال و العقود التي ستتم بين الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة •

ناعات المحدودة للصزينلودون أي شروط تفضيلية ، علماً بأن شركة ( للصناعات المحدودةزينلشركة شقيقة لشركة )وشركة الكابالت السعودية 

غير مصلحة( ) غير تنفيذي)علي رضا زينلمحمد أحمد / من رأسمال شركة سيسكو والتي لعضو مجلس االدارة السيد% 14.69تملك حصة قدرها 

عبد هللا عامر/ للصناعات المحدودة كما أنه رئيس مجلس إدارة شركة سيسكو و عضو مجلس االدارة السيدزينلباعتباره أحد مالك شركة ( مباشرة 

س االدارة ورئيس مجل, للصناعات المحدودةزينلباعتباره أحد أعضاء مجلس إدارة شركة ( مصلحة غير مباشرة ( ) غير تنفيذي)على رضا زينل

/  دارة السيدكما أن لعضو مجلس اال, ونائب رئيس مجلس ادارة شركة سيسكو( لوجي بوينت)للشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة 

ة شركة وهو أحد أعضاء مجلس ادارة شركة الكابالت السعودية وأيضاً أحد أعضاء مجلس إدار( مصلحة غير مباشرة ( ) غير تنفيذي)عدنان ميمني 

مليون لاير سعودي وهي عبارة عن معامالت لتأجير أرض ومستودعات من قبل شركة 0.36م بقيمة قدرها 2018سيسكو، ان مبلغ تلك المعاملة للعام 
(مرفق ) لوجي بوينت 

ة والطيران فرع وعلي رضا للسياح( شركة تابعة لشركة سيسكو)التصويت على االعمال و العقود التي ستتم بين شركة محطة بوابة البحر األحمر •

غير )ا علي رضزينلمحمد أحمد / شركة الحاج عبدهللا علي رضا وشركاءه المحدودة ودون أي شروط تفضيلية والتي لعضو مجلس االدارة األستاذ

ركة محطة باعتباره عضو في مجلس ادارة شركة الحاج عبدهللا علي رضا وشركاه المحدودة ورئيس مجلس ادارة ش( مصلحة غير مباشرة ( ) تنفيذي

مليون لاير سعودي وهي عبارة عن شراء بضائع وخدمات من قبل شركة 0.13م بقيمة قدرها 2018ان مبلغ تلك المعاملة للعام . بوابة البحر األحمر
(مرفق ) محطة بوابة البحر األحمر 
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:عنها( اإلمتناع) جميع البنود التالية تم 

شركة زميلة )لمحدودة السعودية اتالكيوشركة الجبر ( سيسكو)التصويت على االعمال و العقود التي ستتم بين الشركة السعودية للخدمات الصناعية •

( حة غير مباشرة مصل( ) غير تنفيذي)على رضا زينلعامر عبد هللا / دون أي شروط تفضيلية ، والتي لعضو مجلس االدارة السيد( لشركة سيسكو

ك المعاملة للعام السعودية المحدودة، ان مبلغ تلتالكيباعتباره نائب رئيس مجلس ادارة شركة سيسكو وأيضاً رئيس مجلس مديرين شركة الجبر 
(مرفق ) مليون لاير وهي تمثل مصروفات فعلية محملة وتوزيعات أرباح 7.29م بقيمة قدرها 2018

 علي رضا وشركة الحاج عبدهللا( شركة تابعة لشركة سيسكو)التصويت على االعمال و العقود التي ستتم بين شركة محطة بوابة البحر األحمر •

مصلحة ( ) ذيغير تنفي)علي رضا زينلمحمد أحمد / دون أي شروط تفضيلية والتي لعضو مجلس االدارة األستاذ( القسم الفني)وشركاءه المحدودة 

ان . مرباعتباره عضو في مجلس ادارة شركة الحاج عبدهللا علي رضا وشركاه ورئيس مجلس ادارة شركة محطة بوابة البحر األح( غير مباشرة 

مليون لاير سعودي وهي عبارة عن شراء بضائع وخدمات من قبل شركة محطة بوابة البحر 0.04م بقيمة قدرها 2018مبلغ تلك المعاملة للعام 
(مرفق ) األحمر 
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كابيتالشركة السعودي الفرنسي 
لعربية حاصلة على ترخيص هيئة السوق المالية في المملكة ا

(11153-37)السعودية رقم 
المملكة العربية السعودية، الرياض

حي العليا–طريق الملك فهد 
11426الرمز البريدي 23454. ب.ص

011-2826666: هاتف
011-2826887: فاكس

www.sfc.saالموقع اإللكتروني
•

•

•
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المحاسبون )وشركاؤه بانقاشركة الدكتور عبدالقادر 

(المتحدون

المملكة العربية السعودية، الرياض

7مكتب رقم –17مبنى رقم –طريق الملك عبدهللا 

3988-12274الرياض 8246. ب.ص

2974 456 11 966+: هاتف
+966 11 494 0587 : فاكس

( تحت التصفية ) مالكي الوحدات في صندوق ملكية لالسهم السعودية / إلى الساده 

لكيّة لالستثمار المدار من قبل شركة مُ ( الصندوق)لقد راجعنا القوائم المالية لصندوق ُملكيّة لألسهم السعودية 

، وكل من قوائم الربح أو 2019ديسمبر 31والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في ( مدير الصندوق)

ة في ذلك والتغيرات في صافي الموجودات والتدفقات النقدية للسنة المنتهياالخرالخسارة والدخل الشامل 

.التاريخ، واإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة

ندوق ُملكيّة وفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي لص

اريخ وفقاً ، وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك الت2019ديسمبر 31لألسهم السعودية كما في 

الصادرة األخرى واإلصداراتللمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير 

.من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

أساس الرأي 

وليتنا وفقاً لتلك إن مسؤ. تمت مراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية

ة القوائم مسؤوليات المراجع عن مراجع"المعايير قد تم ذكرها بمزيد من التوضيح في تقريرنا هذا في قسم 

ية السعودية المهنة المعتمدة في المملكة العربوأدابنحن مستقلون عن الصندوق وفقاً لقواعد سلوك ". المالية

هذه القواعد، وفي وذات الصلة بمراجعتنا لهذه القوائم المالية، كما وفّينا أيضاً بمسؤولياتنا األخالقية وفقاً ل

.اعتقادنا، فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها تُعد كافية ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا

لفت انتباه

حول القوائم المالية والذي يوضح قيام مدير الصندوقاإليضاحات من ( 2)رقم إلى اإليضاح نود لفت االنتباه 

انهاءبالتواصل مع هيئة السوق المالية ألشعاره برغبته في 2020فبراير 10خالل الفترة الالحقة بتاريخ 

وحدات ليتسنى الصندوق فأنه سيتم إشعار مالكي الواحكامالصندوق، ووفقاً لالئحة صناديق االستثمار وشروط 

ية، هذا والزال لمدير الصندوق تصفية الصندوق، وتم اعتماد أساس التصفية المحاسبي عند إعداد القوائم المال

.جاري العمل على تسوية جميع االلتزامات القائمة على الصندوق































1
9


